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UM DESAFIO PARA O TRIÉNIO| 2018-2021 

Cada uma das valências trabalha este desafio 
através de cada um dos seus temas, assim: 

 Creche e Pré – Escolar: “…porque o amanhã é 

nosso”!” 

 1º Ciclo e ATL: “Terra à vista”  

 Lar e Centro de Dia: “Raízes” 

 

Objetivos Gerais 

 
 Despertar nas crianças valores e ideias de 
preservação da natureza e senso de responsabilidade 
para com as gerações futuras; 

 Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável 
dos recursos naturais através de suas próprias ações; 

 Apresentar alternativas e soluções para as 
questões ambientais pertinentes no dia-a-dia escolar. 

 Sensibilizar as crianças sobre a importância do 
cuidado adequado da terra e dos alimentos que ela 
produz à saúde humana e também dos rios e animais. 

 
 

Estima-se que o Planeta Terra surgiu há 

aproximadamente 4,6 biliões de anos e que, durante 

muito tempo, permaneceu como um ambiente 

inóspito. O solo (terra) é um constituinte importante 

do Ecossistema Terrestre, ajudando em várias funções 

que são vitais para a existência humana. Devido ao 

uso inadequado feito pelo ser humano, o solo tem 

vindo a degradar-se cada vez mais. 

O papel do Homem é zelar pela terra (cultivar para 

depois colher) e deixar para as gerações futuras um 

mundo melhor. É portanto necessário incutir na 

comunidade escolar a ideia de que não há um Planeta 

B! 
 

“Terra à vista…” 

Tudo no ambiente está interligado e as alterações 
ambientais podem ter consequências inesperadas 
sobre a terra. É sabido que estas interligações entre os 
diferentes elementos do ambiente deverão estar em 
equilíbrio no mundo natural onde o homem tem sido o 
principal perturbador desse equilíbrio.  
É fundamental a consciencialização e interiorização de 
comportamentos de protecção e de sustentabilidade 
do meio ambiente. Esta consciencialização adquire-se 
nas vivências do dia-a-dia que devem começar desde 
as idades mais precoces. 
 

Objetivos 

 
 Estimular mudanças de comportamento que 

favoreçam a melhor qualidade de vida da 
Comunidade; 

 Dar oportunidades às crianças e adultos para que 
modifiquem atitudes e práticas pessoais através 
da utilização do conhecimento sobre o meio 
ambiente, adotando posturas na escola, em casa 
e na Comunidade que os levem a interações 
construtivas na sociedade; 

 Estimular as famílias a adotarem mais 
comportamentos de preservação do meio 
ambiente. 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

JANEIRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

FEVEREIRO 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

# – Datas a definir 

 

Esta Agenda-Plano poderá sofrer alterações 

 

 6 - Início do 2º Período / Dia de Reis 
Celebração de Natal (atividade comum) 

 8 - Dia da Rotação da Terra 

 17- Reunião Temática com Convidado 

 

 7-  64º aniversário da Instituição 

 21 – Desfile e festa de Carnaval 

 24 a 26 – Interrupção Letiva 

 24 e 25 – Escola Encerrada 

 28- Lançamento da Caminhada da Páscoa 

 

 20 – Dia Mundial da Árvore – Festa da Primavera 

 27- Final do 2º Período 

 30 a 13 de abril- Atividades Extracurriculares 

 

 9 –  Escola Encerrada 

 14- Início do 3º período 

 22 – Dia Mundial da Terra 

 

 11 - Reunião de Enc. de Educação/Pais 

 15 - Dia Internacional da Família  

 21 - Dia da Espiga 

 22 - Dia Internacional da Biodiversidade  

 29- Dia Nacional da Energia  

 

 

 1 – Dia da Criança 

 5 - Dia Mundial do Ambiente – Dia  Eco-Escolas 

 12- Escola Encerrada (Ponte) 

 19 -  Final do 3º Período            

 20 - Festa de Encerramento de Actividades 

 24 - São João- Sardinhada no pinhal (Atividade comum) 

 29 – Feriado Municipal – Dia de São Pedro 

 30 a 17 de julho – Atividades Extracurriculares 

 

 20 a 31 de Julho - Praia (manhã) | Dia 31- último dia de 
atividades) 

 31 - Almoço em Pic–nic no Pinhal (atividade comum) | 
Último dia de Atividades. 

 

 

 Atividades Extracurriculares 

 

 

 16- Início do Ano Letivo 

 22- Dia Europeu sem Carros 

 

   

 1-Dia Nacional da Água 

 7-Dia Mundial do Habitat 

 14- Reunião Temática sobre Nutrição 

 16-Dia Mundial da Alimentação 

 #-Lançamento do Projeto Curricular: ”Terra à Vista”  

 31-Comemoração do “Pão por Deus” (Atividade Comum) 

 

 

 8-Reunião Encarregados de Educação/Pais 

 11-Comemoração do Dia de S. Martinho/Magusto 

(Atividade Comum) 

 20-Dia do Pijama 

 22- Lançamento da Caminhada do Natal 

 

 4-Dia Mundial do Solo 

 11-Dia Internacional da Montanha 

 17 -Festa de Natal e Bênção do “Menino Jesus”/Final do 1º 

Período  

 18 de Dez. a 3 de Jan.- Atividades Extracurriculares 

 24 e 31- Escola Encerrada 

 
  


